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I. Apie Litgrid

Perdavimo sistemos 

operatorius

Elektros energetikos 

sistemos stabilumo ir 

patikimumo 

palaikymas

Integracija su 

Europos elektros 

infrastruktūra –

NordBalt, LitPol Link



I. Apie Litgrid

Dvi 

infrastruktūros:

• Elektros 

perdavimo

• Informacinė/v

aldymo



II. Kibernetinės saugos ir grėsmių 

aplinka

Pasaulinės tendencijos:

• Didėja veiklos priklausomybė nuo IT ir OT sistemų

• Standartizacija ir atvirumas

• Didėja poreikis realaus laiko duomenims

• Daugėja elektros rinkos (ir infrastruktūros) dalyvių

• Daugėja atakų – mėgėjiškų ir profesionalių



II. Kibernetinės saugos ir grėsmių 

aplinka

Lietuvoje:

• ENTSO-E saugumo reikalavimų įgyvendinimas

• Griežtinami teisiniai reikalavimai

• Daugėja kontrolės ir priežiūros institucijų/funkcijų

• Elektros energetikos įstatymo reikalavimai



II. Kibernetinės saugos ir grėsmių 

aplinka



III. Litgrid saugumo praktika

Taikomi saugumo principai:

• Atsakomybė ir įsitraukimas visuose lygiuose

• Rizikų vertinimas ir valdymas, saugumo vadybos sistema

• Priemonės atsižvelgiant į teisinius ir sutartinius reikalavimus, bei 

tarptautinių gerųjų praktikų rekomendacijas

• Periodinis saugumo testavimas, nepriklausoma peržiūra

• Pareigų ir funkcijų atskyrimas



III. Litgrid saugumo praktika

Taikomi saugumo didinimo praktiniai metodai:

• Organizacijos rizikų valdymas (ERM) – ISO 31000

• Informacinio saugumo valdymas – ISO 27001

Saugumo reikalavimų šaltiniai (privalomieji):

• Elektros energetikos įstatymas

• Energetikos ministro įsakymas dėl informacinės saugos

• ENTSO-E saugumo reikalavimai



III. Litgrid saugumo praktika

Saugumo reikalavimų šaltiniai (rekomendaciniai):

• Cobit ir ITIL – bendrossio ITT valdymo, kontrolės ir vertinimo metodikos

• ISA/IEC-62443 – tarptautinis technologinių sistemų saugumo standartas

• NIST 800-82, NISTIR 7628, NERC 1300 – JAV kibernetinio saugumo standartai ir 

reikalavimai

• BDEW – Vokietijos energetikos sektoriaus saugumo reikalavimai

• CPNI – Didžiosios Britanijos kritinės infrastruktūros saugumo rekomendacijos

• Kitų šalių PSO praktika



III. Litgrid saugumo praktika

Saugumo techniniai standartai:

• IEC 62351 – el. sektoriaus OT sistemų komunikacijų saugumo 

standartas

• IEEE 1686, IEEE 1402 – IED įrenginių kibernetinio saugumo, 

pastočių fizinės ir elektroninės apsaugos reikalavimai

• OWASP – sistemų saugumo reikalavimai

• TIA 942 – duomenų centrų patikimumo standartas

Kiti: ISO 22301, ISO 27031, ISO 24762, NIST 800-34 – veiklos ir ITT 

tęstinumas ir atkūrimas.



III. Litgrid saugumo praktika

Techninių saugumo 

priemonių praktika:

• Rezervavimas

• Saugumo priemonių 

diferenciacija

• Tinklo 

segmentavimas ir 

izoliavimas

• Fizinės saugos 

priemonės



IV. Kibernetinio saugumo iššūkiai

Technologiniai iššūkiai:

• Realaus laiko sistemų greitaveikos reikalavimai

• Teritorinė sklaida

• OT sistemų gyvavimo ciklas

• Priežiūros „langas“



IV. Kibernetinio saugumo iššūkiai

Organizaciniai/vadybiniai iššūkiai:

• Atsinaujinančių išteklių gamintojų dalyvavimas

• Kitų šalių kontrolė

• III-io energetikos paketo nuostatų įgyvendinimas

• Personalo aspektai



IV. Kibernetinio saugumo iššūkiai

Teisinė aplinka:

• Valstybės institucijos dalyvaujančios saugumo procese

• Saugumo reikalavimų/kaštų kompromisas

• Teisiniai reikalavimai trečioms šalims



VI. Kibernetinio saugos stiprinimas

• Priemonės atsižvelgiant į realias grėsmes

• Vadovautis gerosiomis praktikomis

• Įvertinti priemonių įgyvendinimo laiką, kaštus

• Centralizuotas vertinimas vadovaujantis bendrais principais

• Institucijų dalyvavimas visuose saugumo ciklo etapuose
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